ACTA REUNIO CONSELL DE DROGODEPENDÈNCIES
I ALTRES ADDICCIONS
Dia 3 de febrer de 2015, 7 de la tarda.

Assistents :
Regidora de Sanitat, Sra. Maria Mercè Rosich.
Regidora de Seguretat Ciutadana : Olga Sánchez
Per part de la Policia Local, Sr. Jordi Mora Sória i Jordi César
En Representació dels Mossos d’esquadra, Sr. Josep Fusté
En representació de l’Agència de Salut Pública, Sra. Imma Cervós
En representació de la FUB, Sra. Carlota Riera
En representació d’Althaia, la Sra. Antònia Raich.
En representació del Col·legi de metges : Dr. Pere Bonet
En representació del Col·legi Oficial de treballadors socials, Mercè Jubells
En representació del grup municipal de la CUP, Sra. Laia Majó
En representació del Programa Salut i Escola, Sra. Pilar Gálvez
En representació de la unitat de sanitat de l’Ajuntament : Cristina Lliró
Excusen la seva assistència :
La representant de CATSalut, Sra. M. Teresa Campanera
El representant de Fiscalia Àrea Manresa-Igualada, Sr. Juan Antonio Menac
En representació del grup municipal d’ERC, el Sr. Pere Culell Oliveras
En Representació del grup municipal PxC, Sr. Albert Pericas Riu
Actua com a secretària, la Sra. Montserrat Mestres i Angla, funcionària municipal.
Temes tractats :
1. Aprovació de l’acta anterior.. S’aprova l’acta del dia 26 de novembre de 2014,
sense esmenes.
2. Presentació accions realitzades durant l’any 2014 i resultats
La regidora Maria Mercè Rosich passa a fer un breu resum de les accions realitzades
durant l’any passat, que podem resumir en :

1. COMISSIO TÈCNICA I TREBALL COMISSIÓ
S’ha reunit 6 vegades a l’any i ha impulsat, seguit i coordinat totes les accions . En un
moment donat es van fer comissions de treball, però no han funcionat. El treball s’ha
realitzat a traves de repartir responsabilitats directes a les reunions. L’assistència mitja
ha estat de 9 persones, amb pràcticament representació de tots els implicats. Les
novetats de l’any han estat :
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Seguiment de les Nits de Qualitat i impuls dels Àngels de Nit
Campanya prevenció alcohol durant l’estiu i Festa Major
Posta en marxa d’una assessoria especialitzada en drogodependències a
l’Oficina Jove
Planificació d’accions pel 2015

2. PROTOCOL DE MESURES ALTERNATIVES
Durant l’any 2014 s’han atès 13 casos nous ( l’any passat 16 ). El perfil és de la majoria
homes ( sols 3 noies ), amb una edat mitja de 16,2 anys, de Manresa ( un del Pont de
Vilomara i un de Sant Salvador). El tipus d’intervenció que s’ha fet en la majoria dels
casos és de risc ( 6 persones. 4 casos eren consums experimentals i 3 de tractament )
De tots ells sols 1 no ha complert la mesura, tot i que 3 encara no la tenen acabada.
3. CAMPANYA ADREÇADA A PROMOURE EL CONSUM RESPONSABE D’ALCOHOL
DUANT L’ESTIU I LA FESTA MAJOR
La campanya es va fer en mesos d’estiu, posant especial cura en poder incidir durant la
Festa Major. Es va realitzar :
o

o
o

o

o
o

Carta adreçada a les AMPES, recordant la responsabilitat de que com a
pares i mares incideixin en garantir el control del consum abusiu d’alcohol
durant les festes d’estiu i Festa major.
Carta adreçada a comerços, sobretot supermercats, recordant la
prohibició de venda d’alcohol a menors d’edat.
Carta a establiments dispensadors d’alcohol – restauració -, recordant la
necessitat d’incidir en el consum responsable i informant sobre la llei al
respecte.
Formació al personal de les barres dispensadores d’alcohol durant la
Festa Major. Es va fer una formació sobre habilitats comunicatives amb
menors, l’ordenança de civisme i aspectes sanitaris, a on van participar-hi
12 persones
Carpa informativa SomNit ( Creu Roja ) durant els dies de la Festa Major,
amb una parada col·locada a la Plana de l’Om.
Sortida dels Àngels de Nit, experimentalment, el divendres de la festa
Major.

4. CONSULTORIA SOBRE DROGODEPENÈNCIES
Durant l’últim trimestre de l’any es va posar en marxa la consultoria en temes
relacionats amb drogodependències i altres addiccions - un dia a la setmana a l’Oficina
Jove del Bages - gràcies a un contracte de l’Ajuntament amb Althaia. S’ofereix atenció
presencial per part d’una educadora social especialitzada, i també on-line. Durant els
tres mesos que ha funcionat hi ha hagut 14 consultes directes a la consultoria. De les
60 consultes anuals que l’Oficina Jove ha rebut en relació a la salut algunes també
feien referència a drogues.
5. NITS DE QUALITAT
El projecte es posa en marxa a primers d’aquest any i la Taula de Nits de Qualitat
queda constituïda el dia 4 d’abril, amb l’assistència de 23 persones: representants de
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l’Ajuntament, locals d’oci nocturn, Mossos d’esquadra i diferents associacions i agents
de la Ciutat.
La Taula s’ha reunit 6 vegades al llarg de l’any ( 2 de diagnosi, 3 per fer propostes i 1
per analitzar la continuïtat ). S’han impulsat quatre propostes noves :







Àngels de Nit, amb la col·laboració dels nois/es del Guillem Catà que estudien
animació sociocultural. Varen
fer una formació inicial i veren sortir
experimentalment durant la festa major, i dues vegades més a finals d’any.
Formació dels locals. S’ha dissenyat una formació per les persones que tenen i/o
treballen en locals d’oci nocturn a càrrec de Mossos d’esquadra , Policia Local i
tècnics sanitaris. Està pendent de realitzar-se.
Campanya prevenció de l’alcohol, a càrrec de l’Ajuntament.
Elaboració d’una carta de còctels sense alcohol per incorporar als locals d’oci
nocturn. Encara s’ha d’acabar.

La Generalitat ha estat treballant directament amb els locals perquè compleixin els
requisits per obtenir un segell de qualitat. Està previst que l’obtinguin 6 locals.
6. GUIA DE PREVENCIO
Tècnicament s’ha repassat a guia de recursos orientats a professionals o gent que vol
saber més ( mestres,educadors, monitors, etc ) , i vincular-la a altres guies que ja
existeixen. Està pendent de que durant el primer trimestre de 2015 pugui penjar-se a
la web municipal.

Durant l’exposició es fan diferents comentaris per part dels assistents:
La Sra. Laia Majó i Antònia Raich expliquen la continuïtat del Protocol sobre mesures
alternatives, sense incidències i en el que no s’han donat casos de reincidents. Diuen
que preocupa saber perquè arriben a fer mesura alternativa sols una part dels nois a
qui se’ls aplica la sanció. Segons dades de la Policia Local de 183 sancions sols s’han
acollit 31 menors. El Sr. Bonet proposa que s’analitzi si aquest fet és una tendència
que també es dona arreu de Catalunya. El programa, però, funciona molt be i els
adolescents que s’hi acullen n’estan contents..
En quan a la campanya sobre consum responsable durant la Festa Major es comenta
que l’objectiu principal era incidir en els joves i el seu comportament de risc a l’hora de
beure durant la Festa Major. La Cristina Lliró explica que des del programa SomNit de
la Creu Roja van fer un retorn del que ells havien vist i que la gent molt jove, els
adolescents, no s’acostaven a demanar informació, sinó que ja eren persones més
grans i sensibilitzades. També informa de que l’Ajuntament va repartir 1.200 ampolles
d’aigua gratuïtes a través dels Àngels de Nit o SomNit. Es comenta l’experiència dels
Àngels de Nit, que varen sortir a Manresa per primera vegada, i que va ser positiva. O
obstant s’han de consolidar com a grup i canviar algunes dinàmiques per identificar-se
millor. L’objectiu és poder aconseguir que sortissin, amb regularitat, un cop al mes. La
Cristina Lliró comenta que durant la Festa Major la Creu Roja sols va intervenir en
menors quatre vegades durant tots els dies, i que és un nombre baix.
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Existeix una visió conjunta de que la línia que es segueix és l’adequada. En Pere Bonet
comenta que cal fer una valoració positiva del que s’està fent, i que ens trobem davant
d’una situació en la que no cal ser alarmistes. La nostra realitat és la de moltes ciutats.
Cal incidir-hi amb regularitat i insistència però també amb molta serenitat. La Sra.
Imma Cervos diu que és important anar continuant aquest feina, feina que es va fent
d’any en any i que cal continuar. Aleshores fa esment de l’experiència de Torelló, on
just avui s’ha presentat una campanya per donar valor al consum d’aigua durant la nit,
preveient la celebració del Carnaval : “ Pel Carnaval no tot s’hi val “. La campanya,
integrada dins les Nits Q, es fa sota el lema “ Veus el que beus “, i està patrocinada per
les aigües “ Sant Aniol “, que han introduir aquest eslògan en totes les ampolles
La Sra. Carlota Riera demana si la consultoria de drogues també és on-line, i la regidora
li aclareix que si, i que just és la línia que es vol intensificar.

3. Treball per realitzar l’any 2015 i temes pendents del Pla de prevenció de
drogodependències en infants i adolescents
La Sra. Maria Mercè Rosich comenta les accions previstes de cara a aquest any, i els
reptes que queden sense resposta :
 Exposició sobre el tabac “ El tabac al descobert “
Del 24 de febrer al 10 de març orientat a nois de 2on. de secundària.


Xerrada per pares i mares “Actituds de les famílies enfront el consum de substancies:
mites i realitats” a càrrec de Antònia Raich psicòloga clínica de la divisió de Salut mental
d’Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
Dia 25 de març a les 8 del vespre a la Sala de la Plana de l’Om, organitzat per les
associacions de pares i mares de la ciutat

 Guia de prevenció en drogodependències
Es preveu poder posar-la en marxa abans de setmana santa. Es una guia pràctica de actuacions
que es realitzen al Bages i un llistat de “links” que donen informació divulgativa i
especialitzada.
 Segell de qualitat dels locals d’oci nocturn
Es preveu un acte de reconeixement dels locals que hagin obtingut el segell de qualitat, durant
el primer trimestre de l’any
 Formació a professionals
El Consell Comarcal ha mantingut contactes amb Diputació perquè ens puguin fer aquest curs
pràctic, orientat a habilitats en la intervenció. Ho estan treballant.
 Continuïtat nits de Qualitat
Ho assumirà la comissió tècnica, i es faran aproximadament tres trobades a l’any obertes a tots
els participants.


Impuls i seguiment dels Àngels de Nit
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Des de Joventut es fa el seguiment del projecte. Es preveu poder fer un grup en ferm que surti
un cop al mes, a part de la Festa Major. També s’està treballant en el tema de la identificació
com a grup i com establir lligams i complicitats amb els locals d’oci nocturn.
 Protocol Mesures Alternatives
Cal analitzar perquè no arriben més nois/es. Queda pendent la proposta d’alguns canvis en el
protocol ( reincidents, fins a 18 anys )

En quan a la Guia de recursos el Sr. Bonet puntualitza la importància d’incorporar links
amb webs existents, i introduir temes de promoció que facilitin que la gent hi entri i
s’interessi. Recorda que és important fer arribar aquesta informació a les AMPES.
Reptes no treballats resposta :





Oferta del teatre social per a joves en relació al tema
Intensificar la intervenció orientada a la comunitat educativa
Impulsar noves propostes de les Nits de Qualitat
Més presència als mitjans de comunicació

S’obra un torn de paraules sobre els reptes de l’any. En quan a més presència als
mitjana de comunicació la Sra. Antònia Raich proposa que els departaments de
comunicació de les entitats que formen el Consell reforcin qualsevol noticia en relació
a les drogodependències. És a dir, que quan hi hagi qualsevol informació interessant
als mitjans sigui reforçada i compartida per les institucions, que tothom s’hi sumi. La
regidora Olga Sánchez opina que és molt interessant i que a més caldria reforçar-ho a
través de les xarxes socials.. El Bonet proposa que hi hagi un compromís de les entitats
amb el Consell de drogodependències, i que cada vegada que una entitat publiqui
alguna cosa incorpori el logotip del Consell de drogodependències, donant així una
visió d’unitat a la ciutat.
Del debat sorgeix la idea de que les entitats del Consell es podrien comprometre a
escriure un article durant l’any, i fer-ho de manera que asseguréssim que cada mes
sortís un article relacionat amb les drogodependències i addicions al diari. Tothom hi
està d’acord. S’acorda parlar amb comunicació de l’Ajuntament per veure com
articular-ho.
4. Informacions diverses dels participants

El Sr. Pere Bonet demana informació sobre el nou decret en relació als clubs de
cànnabis. Tan la Policia Local com Sanitat estan al cas. Es comenta que el decret regula
com han de funcionar, i que fa algunes recomanacions difícils de que es compleixin (
per exemple no es pot beure dins el clubs )
En relació al teatre social la regidora Olga Sánchez explica que la Policia local va
comptar amb el suport de la companyia “ El teló “ durant la seva campanya “ No et
saltis el pas “, i que va ser una col·laboració gratuïta i amb bons resultats. Suggereix
que ens hi posem en contacte. La Cristina Lliró explica als presents l’experiència de
teatre social relacionat amb el consum d’alcohol i drogues que s’havia fet als Instituts
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de la ciutat. Era una obra de teatre feta per professionals, però on feien intervenir els
nois/es com actors/es i que el missatge arribava de manera molt vivencial. Ara be,
aquests tallers s’han de contractar i valen diners.
I sense més comentaris al respecte es dona per acabada la reunió quan son les 8,30 de
la nit.
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